
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE TUTORES 

1. O PROGRAMA DE TUTORIA (“Programa”):  

1.1 O Programa é uma iniciativa da Fundação Itaú Social com apoio técnico do CIEDS, realizado 
em parceria com a Secretaria de Educação dos Munícipio de Manaus e tem como objetivo 
fortalecer as práticas da gestão escolar na oferta de uma aprendizagem de qualidade, com a 
criação de mecanismos de gestão e supervisão do trabalho pedagógico desenvolvido nas 
escolas participantes (“Escolas”). Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvida uma 
metodologia de formação continuada que é realizada por um profissional denominado tutor 
que privilegia o contexto escolar como meio para apoiar o desenvolvimento de competências 
no profissional que participa do processo formativo.    

 

2. OBJETO DO EDITAL: 

2.1 O CIEDS vem por meio deste edital selecionar: 

2.1.1 Tutores de língua portuguesa e de matemática (contratação CLT) para atuar no munícipio 
de Manaus. 

2.2 Missão da Tutoria:  

Promover a formação e o desenvolvimento de equipes escolares, com base nos padrões 
curriculares e nas expectativas de aprendizagem da Secretária da Educação do Munícipio de 
Manaus, através da orientação e apoio prático e presencial, visando contribuir para a melhoria 
da qualidade da gestão pedagógica e da aprendizagem do aluno com vistas ao 
desenvolvimento da autonomia do profissional envolvido no processo formativo. 

2.4 Para conhecer mais sobre a metodologia de tutoria, acesse:  

http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/Tutoriapedagogica.pdf  

http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/Tutoriadearea.pdf  

 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Requisitos para a vaga de Tutor de Língua Portuguesa e de Matemática 

 Experiência: 

 Ter no mínimo 5 anos de experiência como professor, sendo 3 anos em escola pública. 

 Desejável ter no mínimo 2 anos de experiência com formação de professores. 

 Formação: 

 Licenciatura completa na sua disciplina (Língua Portuguesa ou Matemática). 

 Desejável curso de especialização pedagógica na sua disciplina e/ou em educação 
infantil.  

  

http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/Tutoriapedagogica.pdf
http://www.fundacaoitausocial.org.br/_arquivosestaticos/FIS/pdf/Tutoriadearea.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Conhecimentos: 

 Ter conhecimento técnico e domínio das estratégias, metodologias e práticas 
pedagógicas alinhadas às competências e habilidades específicas de sua disciplina. 

 Ter conhecimento do material pedagógico disponibilizado pela Secretaria da Educação. 

 Ter profundo conhecimento sobre avaliação de aprendizagem e a utilização destes 
dados para prática pedagógica em sala de aula. 

 Ter conhecimento de formação de adultos. 

 Ser referência como professor de sua disciplina na escola em que atua, tanto em sala 
de aula, quanto no desenvolvimento de um trabalho alinhado aos padrões curriculares 
e expectativas de aprendizagem da Secretaria da Educação. 

 Competências 

 Responsabilidade organizacional 
Alinha a formação via tutoria à missão, à ética, às metas e às práticas da organização.  
 

 Ajuda a Criar um Ambiente que Maximiza a Aprendizagem 

Cria um ambiente para que os envolvidos no processo de aprendizagem construam 
seu próprio conhecimento com base no desenvolvimento de competências.  

 Ponto de vista de um Tutor 

Demonstra estar à vontade com o fato de ser um aprendiz, não o especialista, 
permite-se ser vulnerável; está aberto a feedback.  

 Customiza a Tutoria a partir das Necessidades da Escola e do Líder da Escola 

 Alinha o emprego das habilidades, dos métodos e das técnicas à finalidade da 
aprendizagem e às necessidades da escola. 

3.2 É necessário ter disponibilidade de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.  

3.3 Serão selecionados quatro (04) tutores, sendo dois (2) de Língua Portuguesa e dois (2) de 
Matemática. 

 

4. LOCAL DE TRABALHO  

4.1 O trabalho será desenvolvido nas escolas do Munícipio de Manaus. 

 

5. REMUNERAÇÃO 

Remuneração bruta mensal: R$ 4.500,00  

Carga horária: 40 horas semanais 

Benefícios: Vale-transporte 

Vale-refeição: R$16,00/dia 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

6. PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Os profissionais interessados deverão, impreterivelmente, enviar currículo e carta de 
apresentação justificando o interesse na vaga disponibilizada. 

6.2 Endereço para envio: 

6.2.1 Vaga de Tutor de Língua Portuguesa e Matemática: selecao@cieds.org.br  com título no 
assunto TUTOR ÁREA MANAUS 

6.3 Período de envio: de 27/01/2015 a 06/02/2015. 

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO  

7.1 A seleção se dará da seguinte forma, cada etapa com caráter eliminatório:  

 Análise de currículo que demonstre qualificação para a vaga e carta de interesse; 

 Prova dissertativa sobre conteúdos educacionais; 

 Entrevista presencial e/ou à distância; 

 Entrevista final. 

 

8. RESULTADO 

8.1 A divulgação do resultado final será informada aos selecionados por meio eletrônico até o 
dia 25/02/2015.  

 

9. INFORMAÇÕES GERAIS 

9.1 O CIEDS terá completa e total autonomia para a tomada de qualquer decisão, não cabendo 
recurso de qualquer tipo às suas decisões.  

9.2 A inscrição à Seleção implica adesão total às disposições deste Edital.  

9.3 O não cumprimento e/ou a não aceitação de quaisquer das disposições deste Edital e das 
demais instruções fornecidas durante o processamento da Seleção implicarão em 
desclassificação.  

9.4 As situações não previstas neste Edital serão analisadas e decididas pelo CIEDS, a seu 
exclusivo critério.  

9.5 Eventuais alterações a esse Edital poderão ser realizadas a critério do CIEDS.  

9.5.1 Nessa hipótese, o CIEDS divulgará a alteração pelos mesmos meios utilizados para a 
divulgação deste Edital. 
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